Minas Gerais - Caderno 2

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

Demonstrações dos Resultados
ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA.
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
&13-
(Valores expressos em milhares reais)
Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Nota
Nota
Explicativa 2019
2018
Ativo
Explicativa 2019 2018
Passivo e patrimônio líquido
Explicativa 2019 2018
Receita operacional líquida

12.695 14.925
Circulante
Circulante
Custo dos serviços prestados

   
Fornecedores

558 
Lucro bruto
2.115
3.148
Caixa e equivalentes de caixa
7
590
645
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV


798
Receitas e despesas operacionais
Contas a receber de clientes
8
 
Salários, benefícios e encargos sociais
426
469
Despesas comerciais
 
 
Estoques

92
Impostos, taxas e contribuições

 
Despesas administrativas
 
(260)
Impostos a recuperar

277
Imposto de renda e contribuição social
206

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
44
26
Dividendos a pagar

 
operacionais, líquidas

 
Total do ativo circulante
 
Adiantamentos de clientes

Receitas e depesas operacionais líquidas
(283)
(299)
Não circulante
2XWUDVFRQWDVDSDJDU


Lucro antes das receitas e despesas
Realizável a longo prazo:
Total do passivo circulante
6.130 6.869
¿QDQFHLUDV
1.832
2.849
Contas a receber de clientes
8
 
Não circulante
5HFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
Depósitos judiciais


Mútuos a pagar a partes relacionadas

 
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV



 
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

 
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV

 
(690)
Imobilizado

50
3DVVLYR¿VFDOGLIHULGR
 
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
(991)
(669)
Provisões
747
272
Lucro antes do imposto de renda e
Intangível
9

Total do passivo não circulante
7.574 5.832
contribuição social
841
2.180
11.434 10.440
Patrimônio líquido
15
Imposto de renda e contribuição social
Total do ativo não circulante
13.441 12.447
Capital social
 
Corrente
(429)  
Reservas de lucros

Diferido

(49)
Total do patrimônio líquido
3.759 3.168
Lucro líquido do exercício
591
1.478
Total do ativo
17.463 15.869
Total do passivo e patrimônio líquido
17.463 15.869
As notas explicativas são parte integrante
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Demonstração dos Resultados Abrangentes
(Valores expressos em milhares de Reais)
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Reserva de retenção de
Lucros
Patrimônio
(Valores expressos em milhares de reais)
Capital Social
lucros
acumulados
líquido
2019
2018
Saldos em 31 de dezembro de 2017
3.168
3.168
Lucro líquido do exercício
 
Lucro líquido do exercício
 
 
Resultado abrangente
591
1.478
Dividendos distribuídos


As notas explicativas são parte integrante
Saldos em 31 de dezembro de 2018
3.168
3.168
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Lucro líquido do exercício


SDVVLYRQmRFLUFXODQWHProvisão para fechamento e pós fechamento
Reserva de retenção de lucros

 
de
aterro
Representa
o provisionamento dos custos de fechamento
Saldos em 31 de dezembro de 2019
3.168
591
3.759
e pós-fechamento das áreas ocupadas com resíduos até as datas dos
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
EDODQoRVHPFRQIRUPLGDGHR&3&,$62VSULQFLSDLVDVSHFWRV
contábeis estão resumidos a seguir: (a) As estimativas dos custos são
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
contabilizadas levando-se em conta o valor presente das obrigações,
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
GHVFRQWDGDV D XPD WD[D OLYUH GH ULVFR GH ORQJR SUD]R GH 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
1 Contexto operacional: A Alfenas Ambiental Tratamento de
 HP   H E  $V HVWLPDWLYDV GH FXVWRV VmR UHYLVDGDV
LPSRVWRVFRUUHQWHVHGLIHULGRV2LPSRVWRFRUUHQWHHRLPSRVWRGLIHULGR
5HVtGXRV H /LPSH]D 8UEDQD /WGD ³$OIHQDV RX (PSUHVD´  IRL
anualmente, com a consequente revisão do cálculo do valor presente,
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à
FRQVWLWXtGDHPGH]HPEURGHVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGD
DMXVWDQGRVHRVYDORUHVGHDWLYRVHSDVVLYRVMiFRQWDELOL]DGRV
combinação de negócios, ou aos itens diretamente reconhecidos no
FRP R SURSyVLWR HVSHFt¿FR GH SURPRYHU D H[HFXomR GR REMHWR
6 Novas normas e interpretações ainda não adotadas :Uma série de
SDWULP{QLR OtTXLGR RX HP RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV e. Ativo
HVSHFL¿FDGR QR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR PDQWLGR FRP D 3UHIHLWXUD
QRYDVQRUPDVVmRHIHWLYDVSDUDH[HUFtFLRVLQLFLDGRVDSyVGHMDQHLUR
imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
0XQLFLSDOGH$OIHQDV±0*7DOFRQWUDWRWHPYLJrQFLDGHDQRVD
GH $ (PSUHVD  QmR DGRWRX HVVDV QRUPDV QD SUHSDUDomR GHVWDV
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação
SDUWLU GH  GH MDQHLUR GH  HSRGHUi VHU SURUURJDGR SRU PDLV 
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVH[FHWRR&3& 5 $VVHJXLQWHVQRUPDV
acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor
anos se cumprir com a manifestação de interesse pública da Prefeitura
DOWHUDGDV H LQWHUSUHWDo}HV QmR GHYHUmR WHU XP LPSDFWR VLJQL¿FDWLYR
UHFXSHUiYHO LPSDLUPHQW  *DVWRV VXEVHTXHQWHV VmR FDSLWDOL]DGRV
0XQLFLSDO GH $OIHQDV 2 REMHWR H SURSyVLWR HVSHFt¿FR GD HQWLGDGH
QDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD(PSUHVD'H¿QLomR
apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros
FRPSUHHQGHP0DQXWHQomRDPSOLDomRHRSHUDomRGHDWHUURVDQLWiULR
GHXPQHJyFLR DOWHUDo}HVDR&3& 'H¿QLomRGHPDWHULDOLGDGH
DVVRFLDGRVFRPRVJDVWRVVHUmRDXIHULGRVSHOD(PSUHVD$GHSUHFLDomR
GH$OIHQDV0*
HPHQGDVDR&3&H&3& 
é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado,
,PSODQWDomRPDQXWHQomRRSHUDomRHPRQLWRUDPHQWRGHVLVWHPDGH
7 Caixa e equivalentes de caixa
menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear
TXHLPDFRQWURODGDGHELRJiVJHUDGDSRUHVVHPHVPRDWHUURVDQLWiULR
2019 2018
EDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQVf. Ativos intangíveis - Ativos
 ,PSODQWDomR PDQXWHQomR H RSHUDomR GH XQLGDGH GH WUDWDPHQWR GH
Bancos

645
intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição deduzido da
UHVtGXRV GH VHUYLoRV GH VD~GH  &ROHWD PDQXDO H FRQWHLQHLUL]DGD
&HUWL¿FDGRGHGHSyVLWREDQFiULR
&'%

amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução
GH UHVtGXRV VyOLGRV GRPLFLOLDUHV  &ROHWD VHOHWLYD PHFDQL]DGD GH
590
645
ao valor recuperável (impairment). 2V EHQV YLQFXODGRV j FRQFHVVmR
UHVtGXRV UHFLFOiYHLV  &ROHWD GH UHVtGXRV GH VHUYLoRV GH VD~GH 
8
Contas
a
receber
de
clientes
São
compostas
como
segue:
como os sistemas de captações (inclusive poços artesianos), as redes
9DUULomR PDQXDO GH YLDV H ORJUDGRXURV S~EOLFRV  )RUQHFLPHQWR GH
2019 2018
adutoras, coletoras e de distribuição, os reservatórios, as estações
FRQWrLQHUHVGH3($' OLWURV )RUQHFLPHQWRGHHTXLSHVHVSHFLDLV
Clientes públicos:
de tratamento de água e esgoto, os interceptores, os emissários, as
SDUDVHUYLoRVGLYHUVRV)RUQHFLPHQWRGHHTXLSHVSDUDFDPSDQKDGH
Valores faturados
 
estações elevatórias e as ligações de água e esgoto que serão reversíveis
HGXFDomRDPELHQWDOH$WLYLGDGHVFRUUHODWDVHH[SORUDomRGHIRQWHV
Medições a faturar
 
DR SRGHU &RQFHGHQWH QR HQFHUUDPHQWR GR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR
GHUHFHLWDVDFHVVyULDV$(PSUHVDSDVVRXDWHUFRPRVyFLDD9LDVROR
4.130 3.786
2V GLUHLWRV GH XVR GH VRIWZDUH são demonstrados ao valor de custo
(QJHQKDULD$PELHQWDO6$ ³9LDVROR´ TXHHPGHQRYHPEURGH
Clientes
privados:
histórico de aquisição, sendo amortizados linearmente pela vida útil
SDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD(PSUHVDHRV
Valores faturados
45
69
HVWLPDGD GRV EHQVA amortização é calculada para realizar o custo
 UHVWDQWHV SHUPDQHFHP VHQGR GD &RQVWUXWRUD &RQWRUQR /WGD
Medições a faturar


de itens do ativo intangível, menos seus valores residuais estimados,
Atualmente, a principal obrigação da Empresa registrada no passivo
66
84
XWLOL]DQGR R PpWRGR OLQHDU EDVHDGR QD YLGD ~WLO HVWLPDGD GRV LWHQV
FLUFXODQWH p GLYLGHQGRV D SDJDU &RPR HVWUDWpJLD GD $GPLQLVWUDomR
Perdas de crédito esperada

$ DPRUWL]DomR p JHUDOPHQWH UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR 2V PpWRGRV
para manter a liquidez da Empresa, o pagamento somente ocorrerá
722
448
Partes relacionadas
de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a
DRV VyFLRV VHP TXH KDMD LPSDFWR QHJDWLYR HP VXD OLTXLGH] 6H
Total
4.917 4.318
FDGD GDWD GH EDODQoR H DMXVWDGRV FDVR VHMD DSURSULDGR g. Provisões
desconsiderar o efeito dessa obrigação, haverá um impacto positivo no
- Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a
FDSLWDOFLUFXODQWHOLTXLGRGD(PSUHVD
Circulante
 
Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado
2 Base de preparação: $V  GHPRQVWUDo}HV  ¿QDQFHLUDV IRUDP
 
Não Circulante
de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja
HODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVDGRWDGDVQR%UDVLO
Total
4.917 4.318
UHTXHULGRSDUDVDOGDUDREULJDomR$VSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVWHQGR
3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações
$ (PSUHVD  SRVVXL FRQWDV D UHFHEHU DFLPD GH  GLDV QR YDORU GH
FRPR EDVH DV PHOKRUHV HVWLPDWLYDV GR ULVFR HQYROYLGR Provisão
¿QDQFHLUDV HVWmR DSUHVHQWDGDV HP 5HDO TXH p D PRHGD IXQFLRQDO GD
5REMHWRGH$omR-XGLFLDOGH&REUDQoDFRPVHQWHQoDWUDQVLWDGD
para contingências - Refere-se a questões trabalhistas, tributárias e
(PSUHVD 7RGRV RV VDOGRV IRUDP DUUHGRQGDGRV SDUD R PLOKDU PDLV
HPMXOJDGRHHPIDVHGHFRQVWLWXLomRGHSUHFDWyULR$H[SHFWDWLYDpD
cíveis e está registrada de acordo com avaliação de risco efetuada pela
SUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
quitação do acordo com o recebimento da dívida com a Prefeitura de
Administração, suportada por seus consultores jurídicos, registradas no
4 Base de mensuração: $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD (PSUHVD
$OIHQDVHP
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos
9 Intangível - 2VDOGRpFRPSRVWRFRPRVHJXH
Tx Média
2019
2018
LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV QmRGHULYDWLYRV GHVLJQDGRV SHOR YDORU MXVWR
Anual %
Custo Amortização
Líquido
Líquido
SRUPHLRGRUHVXOWDGRTXHVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
Centrais de tratamento de resíduos - aterros:
5 Principais políticas contábeis: A Empresa aplicou as políticas
Aterro e infra estrutura em aterros
(*)

 


contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
Máquinas e equipamentos


(86)


DSUHVHQWDGRV QHVWDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV a. Mudanças nas
Veículos e equipamentos


(970)


políticas contábeis - 5.1 CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento
Intangível em andamento



Mercantil - $(PSUHVDDGRWRXLQFLDOPHQWHR&3& 5 ±2SHUDo}HV
6RIWZDUH

2
(2)

GH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOHPGHMDQHLURGH2&3& 5 
Ônus de concessão


 
646
696
consiste em reconhecer pelo valor presente dos pagamentos futuros,
Total intangível
15.870
(4.479)
11.391
10.390
RVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRVFRPSUD]RVXSHULRUDPHVHVHFRP
YDORUHVVXEVWDQFLDLVGHQWURGREDODQoRSDWULPRQLDOGRVDUUHQGDWiULRV
 2V DWHUURV H UHVSHFWLYDV LQIUDHVWUXWXUDV são amortizados de acordo com a quantidade de resíduos efetivamente depositados com relação à
A norma determina que esse reconhecimento será através de um ativo
FDSDFLGDGHWRWDOHVWLPDGDGRVDWHUURV
de direito de uso e de um passivo de arrendamento que serão realizados
$VPXWDo}HVGRLQWDQJtYHOGHHVWmRGHPRQVWUDGDVFRQIRUPHDVHJXLU
por meio de despesa de depreciação dos ativos de arrendamento e
Custo
Saldo 2018
Adição
Baixa Transferência Fechamento de Aterro Saldo 2019
GHVSHVD¿QDQFHLUDRULXQGDVGRVMXURVVREUHRSDVVLYR$QWHULRUPHQWH
Centrais de tratamento de resíduos - aterros:
as despesas desses contratos eram reconhecidas diretamente no
Aterro e infra em aterros

8

455

UHVXOWDGR GR SHUtRGR HP TXH RFRUULDP 2V DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR
Máquinas e equipamentos



VXEVWDQFLDOPHQWHDOXJXHLVGHLPyYHLV VHUmRPHQVXUDGRVSHORÀX[R
Veículos e equipamentos

 

GH FDL[D GR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR GHVFRQWDGR D YDORU SUHVHQWH
Intangível em andamento


 

Também serão adicionados (quando existir) custos incrementais que
6RIWZDUH
2
2
são necessários na obtenção de um novo contrato de arrendamento que
Ônus de concessão


GHRXWUDIRUPDQmRWHULDPVLGRLQFRUULGRV2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
14.118
1.898
(601)
455
15.870
por sua vez, será mensurado pelo valor presente dos pagamentos de
Amortização
Saldo 2018 Amortização Baixa Transfêrencia Fechamento de Aterro Saldo 2019
DUUHQGDPHQWRVHVSHUDGRVDWpR¿PGRFRQWUDWRFRQVLGHUDQGR
Centrais de tratamento de resíduos - aterros:
SRVVtYHLVUHQRYDo}HVRXFDQFHODPHQWRV3RU¿PRYDORUSUHVHQWH
Aterro e infra em aterros
 
(474)
(455)
 
dos pagamentos de arrendamentos será calculado, de acordo com
Máquinas e equipamentos
(65)
 
(86)
XPD WD[D LQFUHPHQWDO GH ¿QDQFLDPHQWR$ (PSUHVD DYDOLRX WRGRV RV
Veículos e equipamentos
 
 

(970)
FRQWUDWRVHQmRLGHQWL¿FRXFRQWUDWRVTXHVHHQTXDGUDPQDVFRQGLo}HV
Ônus
de
concessão


(50)


DFLPD QmR KDYHQGR LPSDFWRV HP VXDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
(3.728)
(897)
601
(455)
(4.479)
b. Receita de contrato de cliente - A receita deve ser reconhecida
10.390
1.001
11.391
Líquido
TXDQGRIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVÀXDPSDUDD
(PSUHVD H HVVHV EHQHItFLRV SRVVDP VHU FRQ¿DYHOPHQWH PHQVXUDGRV
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras
2PRPHQWRGDWUDQVIHUrQFLDGRVULVFRVHEHQHItFLRVYDULDGHSHQGHQGR
12 Impostos, taxas e contribuição a recolher: 2VDOGRpFRPSRVWR
de caixa (Teste de Impairment) - (PHDDGPLQLVWUDomR
GDVFRQGLo}HVLQGLYLGXDLVGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVColeta
como segue:
avaliou com base em fontes de informações externas e internas e não
- As receitas provenientes da prestação dos serviços de coleta são
2019 2018
LGHQWL¿FRXTXDOTXHULQGLFDomRGHTXHVHXVDWLYRVHVWDULDPUHJLVWUDGRV
decorrentes de: coletas de resíduos sólidos domiciliares, coleta de
ISS
 
SRUYDORUVXSHULRUDRVHXYDORUUHFXSHUiYHO
UHVtGXRV GH SRVD GH iUHDV S~EOLFDV H GHPDLV FROHWDV 7DLV VHUYLoRV
PIS

76
10 Fornecedores: 2VDOGRpFRPSRVWRFRPRVHJXH
compõem o um pacote único de itens não separáveis, ou seja, estes
&R¿QV
527

2019
2018
serviços não são prestados separadamente à outros clientes, e desta
2XWURV

299
Fornecedores
499 
IRUPD FRPS}HP XPD ~QLFD REULJDomR GH GHVHPSHQKR ³&ROHWD GH
1.351 1.006
Partes relacionadas
59
24
5HVtGXRV´ &RQIRUPH RV FRQWUDWRV GH SUHVWDomR GRV VHUYLoRV GH
13 Dividendos a pagar : 2VDOGRpFRPSRVWRFRPRVHJXH
558 
coleta, a obrigação de desempenho é cumprida e a referida receita é

(PSUpVWLPRV
H
¿QDQFLDPHQWRV
Esta
nota
explicativa
fornece
2019 2018
reconhecida de acordo com as pesagens das quantidades de resíduos
informações sobre os termos contratuais dos empréstimos com
9LDVROR(QJHQKDULD$PELHQWDO6$
 
FROHWDGRV'HVWLQDomR¿QDOGHUHVtGXRVAs receitas provenientes da
MXURV
TXH
VmR
PHQVXUDGRV
SHOR
FXVWR
DPRUWL]DGR
3DUD
PDLV
SUHVWDomRGRVVHUYLoRVGHGHVWLQDomR¿QDOGHUHVtGXRVVmRGHFRUUHQWHV
 
&RQVWUXWRUD&RQWRPR/WGD
informações sobre a exposição da Empresa a riscos de taxa de juros,
de: tratamento do resídXRV UHFHSFLRQDGR FODVVL¿FDomR GR UHVtGXR
2.191 2.191
PRHGD HVWUDQJHLUD H OLTXLGH] $V REULJDo}HV SRU HPSUpVWLPRV H
H GHVWLQDomR ¿QDO GR UHVtGXR HP DWHUUR 7DLV VHUYLoRV FRPS}HP R
14
Partes
relacionadas
¿QDQFLDPHQWRVVmRUHSUHVHQWDGDVFRPRVHJXHP
um pacote único de itens não separáveis, ou seja, estes serviços não
Saldo de
Saldo de
Encargos
são prestados separadamente, e desta forma compõem uma única
contas a
contas a
Receitas
Modalidade
Financeiros - %
Vencimento 2019 2018
REULJDomR GH GHVHPSHQKR ³'HVWLQDomR ¿QDO GH UHVtGXRV´ &RQIRUPH
receber
pagar
(despesas)
3Up¿[DGRGH
RVFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGHGHVWLQDomR¿QDODREULJDomR
Empresa
2019 2018 2019 2018 2019 2018
DDD7-3/GH
VHWD
de desempenho é cumprida e a referida receita é reconhecida de
Prestação Serviços
BNDES
DD
MDQ
 
DFRUGR FRP DV SHVDJHQV GDV TXDQWLGDGHV GH UHVtGXRV GHSRVLWDGRV c.
CDC
3Up¿[DGRGHDD GH]

Administrativos e outros:
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV$VUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
6.359 5.561
Solví Participações
FRPSUHHQGHPUHFHLWDVGHMXURVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVFRQWUDWRV
Circulante
 798
6$
58

245
244
GH P~WXRV MXURV UHFHELGRV H GHVFRQWRV REWLGRV $V GHVSHVDV
Não circulante
 
Viasolo Engenharia
¿QDQFHLUDV FRPSUHHQGHP GHVSHVDV GH MXURV VREUH HPSUpVWLPRV
2V PRQWDQWHV GD SDUFHOD QmR FLUFXODQWH WrP D VHJXLQWH FRPSRVLomR
$PELHQWDO6$
722
448

  
despesas bancárias, descontos concedidos e custos de empréstimos
por ano de vencimento:
722
448
59
24  
TXHQmRVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomR$UHFHLWDGHMXURVHD
Vencimento
2019 2018
despesa de juros são reconhecidas no resultado, por meio do método
Contratos de Mútuo:
2020
669
GRV MXURV HIHWLYRV d. Imposto de renda e contribuição social - 2
Viasolo Engenharia


669
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e
$PELHQWDO6$
-  
57

2022

669
GLIHULGRVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGR
-  
57



607
DGLFLRQDO GH  VREUH R OXFUR WULEXWiYHO H[FHGHQWH GH 5 SDUD
Circulante
722
448
59
24
2024
502
469
LPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDO
Não circulante
-  
 
2025
VREUHROXFUROtTXLGRHFRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RV¿VFDLV
Total
722
448  627  
4.964 4.763
HEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDDGROXFURUHDO

sábado, 27 de Junho de 2020 – 7
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares reais)
2019 2018
Lucro líquido do exercício
 
Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
905

Baixa de imobilizado e intangível
6
(QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHHPSUpVWLPRVHP~WXRV
captados
794

Reversão de ajustes de inventário

Provisão para fechamento e pós fechamento de
aterro
455
64
Provisão para contingências
20
Imposto de renda e contribuição social corrente e
diferido
250
702
(Aumento) / Redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
   
Partes relacionadas
(274) (448)
Impostos a recuperar
 
(20)
Estoques

(27)
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
 

Depósitos judiciais

Aumento / (Redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
 

Partes relacionadas

7
Salários, benefícios e encargos sociais
 

Impostos, taxas e contribuições
 
Adiantamento de clientes
 

2XWUDVFRQWDVDSDJDU
 
2
Caixa gerado pelas atividades operacionais
892 1.660
Impostos pagos sobre o lucro
(284) (700)
Mútuos passivos - juros pagos
(5)
(777)  
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVMXURVSDJRV
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades operacionais
(169)
541
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Mútuos ativos - recebimento principal
9
Aquisições de imobilizado

(26)
Adição de intangível
   
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
(1.899) (2.432)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Mútuos passivos - captação
 
Mútuos passivos - pagamento principal
(228)  
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFDSWDomR
 
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVSDJDPHQWRSULQFLSDO (859)  
Dividendos pagos
- (999)
Caixa líquido gerado pelas atividades de
¿QDQFLDPHQWR
2.013 1.585
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa
(55) (306)
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício
645

&DL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
590
645
Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes
de caixa
(55) (306)
As notas explicativas são parte integrante
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
15 Patrimônio líquido: a. Capital social - 2 FDSLWDO VRFLDO GD
Empresa, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda
2 FDSLWDO VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR HP  GH GH]HPEUR GH  (
 HVWiUHSUHVHQWDGRSRU  TXRWDV FRPYDORUGH 5 
FDGDXPDSHUID]HQGRXPWRWDOGH5PLOUHJLVWUDGRQDUXEULFD
³&DSLWDO 6RFLDO´ b. Dividendos - 2 FRQWUDWR VRFLDO GD (PSUHVD
QmR HVWDEHOHFH D GLVWULEXLomR GH OXFURV PtQLPRV DQXDO (P  D
(PSUHVD HIHWXRX D GLVWULEXLomR GH  GRV OXFURV WRWDOL]DQGR R
PRQWDQWHGH5
16 Receita Operacional Líquida: 2VDOGRpFRPSRVWRFRPRVHJXH
2019 2018
Clientes públicos
 
Clientes privados
 
Total receita de serviços
12.594 12.611
Receita de construção
 
Total receita bruta
14.490 16.722
Deduções sobre as vendas:
ISS
   
PIS
(208) (208)
&2),16
(957) (958)
Total de deduções sobre vendas
(1.795) (1.797)
Receita líquida
12.695 14.925
As receitas de prestação de serviços são provenientes basicamente
GH WUrV REULJDo}HV GH GHVHPSHQKR  'HVWLQDomR ¿QDO HP $WHUUR ±
5HFHLWDGH&RQVWUXomR±&ROHWD± D $UHFHLWD
UHFRQKHFLGD FRP UHODomR j FRQVWUXomR HP  UHSUHVHQWD R YDORU
justo do serviço prestado na construção da infraestrutura para
SUHVWDomRGRVVHUYLoRV$UHFHLWDFXVWRHOXFUREUXWRQRVFRQWUDWRVGH
concessão são como seguem:
2019
Receita de
Custo de
Margem de
construção construção Lucro bruto
lucro

 

Total

 
17 Custo dos serviços prestados: 2VDOGRpFRPSRVWRFRPRVHJXH
2019
2018
Salários e encargos
   
Aluguel de equipamentos
 
 
Depreciações
(898)
(495)
Materiais aplicados nos serviços
(987)
(759)
Serviços de terceiros (a)
   
&UpGLWRV¿VFDLV
444

Custo de bens reversíveis
   
2XWURVFXVWRVGHSURGXomR
 
 
(10.580) (11.777)
(a) As principais naturezas de serviços de terceiros são referentes a
WUDQVSRUWHHFROHWDGHUHVtGXRVHGHVWLQDomRHPDWHUURV
5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
2VDOGRpFRPSRVWRFRPRVHJXH
2019
2018
Receitas juros sobre contratos de mútuo

5
5HQGLPHQWRVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
6
Juros recebidos e descontos obtidos


7RWDOUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
113
21
Variação monetária
(62)
(54)
Despesas bancárias
 
(94)
Despesas com juros e descontos concedidos
(224)
7ULEXWRVVREUHPRYLPHQWDo}HV¿QDQFHLUDV
 
 
-XURVVREUH¿QDQFLDPHQWR
(678)
 
2XWURV
(60)
(89)
7RWDOGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
(1.104)
(690)
Total
(991)
(669)
19 Cobertura de seguros: (PGHGH]HPEURGHDFREHUWXUD
GH VHJXURV FRQWUD ULVFRV RSHUDFLRQDLV HUD FRPSRVWD SRU  6HJXUR
3DWULPRQLDO 5 H  5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO 5 20
Contratos de concessão: Ativo intangível - A Empresa reconhece
um ativo intangível à medida em que recebe o direito de cobrar os
XVXiULRV GRV VHUYLoRV S~EOLFRV (VVH GLUHLWR QmR FRQVWLWXL GLUHLWR
incondicional de receber caixa porque os valores são condicionados
j XWLOL]DomR GR VHUYLoR SHOR S~EOLFR $ (PSUHVD UHJLVWURX DWLYRV
intangíveisFRQIRUPHGHWDOKDPHQWRDEDL[RDQWHULRUPHQWHFODVVL¿FDGR
como ativo imobilizado:
Taxa média
2018
anual - % 2019
Centrais de tratamento de resíduos
- aterros:
Aterro e infra estrutura em aterros
(*)  
Máquinas e equipamentos



Veículos e equipamentos
  
 
Total intangível
2VDWHUURVHUHVSHFWLYDVLQIUDHVWUXWXUDVVmRDPRUWL]DGRVGHDFRUGR
com a quantidade de resíduos efetivamente depositados, com relação
à capacidade total estimada dos aterros ou pela duração do contrato de
FRQFHVVmRGRVGRLVRPHQRU
1/2

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200627020747027.
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Resumo de contrato de concessão:
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continuação... ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA. &13-

Sumário dos serviços
sob concessão

Período da
concessão

Serviços Públicos de
Coleta dos Resíduos
Alfenas Ambiental
Sólidos, Tratamento,
20 anos a partir
Tratamento de Resíduos e 2SHUDomRH0DQXWHQomR GHMDQHLUR±
/LPSH]D8UEDQD/WGD
do Aterro Sanitário do
MDQHLUR
0XQLFtSLRGH$OIHQDV
0*

Receita bruta
anual (R$ mil)

5

Reajustes
de preços

Ativos
reversíveis

Obrigações
contratuais
Apresentar a Prefeitura
Municipal de Alfenas

Anualmente, com GRVLWHQV
base em fórmulas necessários para
projetos executivos para
paramétricas
a construção de obras
execução do
compostas de
de ampliação, reforma,
contrato
GLYHUVRVtQGLFHV
modernização ou construção
GHLQIUDHVWUXWXUD

Condições para
renovação

Aditivos ao contrato
original

Houve aditivo entre
3RGHVHUSURUURJDGRSRUPDLV
as partes reajiste de
anos se Manifestado o interesse
preços
praticados pela
entre as partes e a indição dos
&RQFHVVtRQiULD
interesses públicos que motivam
a prorrogação e estudo prévio de
YLDELOLGDGHHFRQ{PLFR¿QDQFHLUD WHQWRFRPDEDVH
-DQHLUR

21 Eventos subsequentes: Efeitos do COVID-19
Na data de emissão destas Demonstrações Financeiras, a Empresa
DYDOLRX RV SRVVtYHLV LPSDFWRV GR &29,' HP VHXV QHJyFLRV H
concluiu que nesse momento, não existem riscos substanciais que
SRVVDPDIHWDURFXUVRQRUPDOGHVXDVRSHUDo}HV
DIRETORIA:
Alan Pierre de Espíndula Vieira
Diretor Presidente - &3)
Marcio Aparecido Utrila
&RQWDGRU&5&63260*
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140 cm -26 1368594 - 1
HIMALAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Ata de Assembleia Geral de Constituição da Himalaya Empreendimentos Imobiliários S/A realizada em 04 de dezembro de 2019.
Data, Hora e Local: 04 de dezembro de 2019, às 9:00 horas, na sede
social da Himalaya Empreendimentos Imobiliários S/A (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 55, ap. 2401 parte, Bairro
Belvedere, CEP 30320-680. Presença: Presente a totalidade dos acionistas fundadores da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas, quais sejam: (i) Everest Consultoria Ltda, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais, na Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 55, apartamento nº 2401, Bairro Belvedere, CEP 30320-680, inscrita no CNPJ
sob o nº 17.167.741/0001-64, neste ato representada na forma de seu
Contrato Social (“EVEREST”); e (ii) MCA Gribel Negócios Imobiliários Ltda, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador
Jorge Fontana, nº 50, sala 509 parte, Bairro Belvedere, CEP 30320670, inscrita no CNPJ sob o nº 26.415.649/0001-67, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“MCAGRIBEL”). Convocação:
Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Eduardo Gribel Homem de Castro e secretariados pelo Sr. Alexandre Gribel Homem de Castro. Ordem do
Dia e Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da Ordem
do Dia, os acionistas fundadores da Companhia deliberaram por unanimidade de votos: 1. Constituição da Sociedade Anônima Himalaya
Empreendimentos Imobiliários S/A. Foi aprovada a constituição da
sociedade Himalaya Empreendimentos Imobiliários S/A, que será regida pelo Estatuto Social aprovado pelos acionistas consoante os termos aqui ajustados, e transcrito como Anexo I da presente Ata. 2.
Subscrição de Ações. Os acionistas fundadores subscreveram 1.000
(um mil)ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nomiQDODRSUHoRGHHPLVVmRGH5 XPUHDO FDGDDomR¿FDQGRRFDpital social no importe de R$1.000,00 (um mil reais), sendo 100%(cem
por cento), equivalentes a R$1.000,00 (um mil reais), integralizados
em moeda corrente nacional. 3. Eleição da Diretoria. Foram eleitos
para compor a Diretoria, para o mandato de 02 (dois) anos, os seguintes Diretores: (a) Sr. Eduardo Gribel Homem de Castro, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 13/04/1954, portador da Carteira de Identidade nº 2.302,
expedida pelo CREA/DF, inscrito no CPF sob o nº 085.371.601-30,
residente de domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de
Minas Gerais, na Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 55, apt. 2401, Bairro Belvedere, CEP 30.320-680, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e, (b) Sr. Alexandre Gribel Homem de Castro, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial de bens, corretor de imóveis, nascido
em 06/01/1966, portador da Carteira de Identidade nº 13.191, expedida
pelo CRECI/MG, inscrito no CPF sob o nº 547.022.406-68, residente
de domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua Rodrigo Otávio Coutinho, nº 230, apt. 2401 Bairro Belvedere, CEP 30.320-200, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; e 4.
Fixação da Remuneração da Administração. Para a Diretoria, foi
DSURYDGDD¿[DomRGHXPDYHUEDGHDWp5 GH]RLWRPLOUHais) anuais. 5. Declaração de Desimpedimento. Os membros da Diretoria eleitos e empossados, conforme consta dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, aceitaram o cargo e
GHFODUDUDPFDGDXPGHOHVVREDVSHQDVGDOHLSDUD¿QVGRGLVSRVWRQRV
parágrafos 1º a 4º do art. 147, da Lei n. 6.404, de 15.12.76, e no inciso
II do art. 37, da Lei n. 8.934, de 18.11.94, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a econoPLDSRSXODUFRQWUDRVLVWHPD¿QDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDVGH
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não
WrPLQWHUHVVHFRQÀLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD3DUDRV¿QVGRDUWLJR
149, § 2º, da Lei nº 6404/76, declararam que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a
atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual
alteração será comunicada por escrito à Companhia. Arquivamento e
Publicações3RU¿PRVDFLRQLVWDVGHOLEHUDUDPRDUTXLYDPHQWRGHVWD
ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem
feitas e os livros societários transcritos. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovaGDHDVVLQDGDSRUWRGRVRVSUHVHQWHV&HUWL¿FRTXHDSUHVHQWHpFySLD
¿HOGDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULR(GXDUGR*ULEHO+RPHPGH
Castro – Presidente da Mesa. Alexandre Gribel Homem de Castro –
Secretário. Acionistas: Everest Consultoria Ltda: Eduardo Gribel
Homem de Castro. MCA Gribel Negócios Imobiliários Ltda: Alexandre Gribel Homem de Castro. Diretores: Eduardo Gribel Homem
de Castro – Diretor Presidente. Alexandre Gribel Homem de Castro –
Diretor Financeiro. Visto do Advogado: Ana Virgínia de Freitas Lopes
Cruz – OAB/MG nº107.419. Anexo I à Ata de Assembleia Geral de
Constituição da Himalaya Empreendimentos Imobiliários S/A,
realizada em 04 de dezembro de 2019 – Himalaya Empreendimentos Imobiliários S/A – Estatuto Social – Capítulo I – Denominação,
Sede, Objeto e Duração – Artigo 1º Sob a denominação de Himalaya
Empreendimentos Imobiliários S/A (“Companhia”), é constituída a
presente sociedade anônima de capital fechado, que se regerá por este
Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei de Sociedade por Ações”).
Artigo 2º A Companhia terá sede e foro na Cidade de Belo Horizonte,
no Estado de Minas Gerais, na Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 55, ap.
2401 parte, Bairro Belvedere, CEP 30320-680, podendo abrir, transfeULUHH[WLQJXLU¿OLDLVHVFULWyULRVHTXDLVTXHURXWURVHVWDEHOHFLPHQWRV
em qualquer localidade do território nacional, mediante deliberação da
Diretoria. Artigo 3º A Companhia tem por objeto social a gestão de
propriedades imobiliárias, compreendendo a incorporação, a venda e
alocação de imóveis. Artigo 4º O prazo de duração da Sociedade terá
início na data de seu registro perante a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais e término com a realização do objeto social, após a alienação de todos os seus ativos. Capítulo II – Capital Social e Ações –
Artigo 5º O capital social da Companhia é de R$1.000,00 (mil reais),
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º Todas as ações são
indivisíveis em relação à Companhia, a qual reconhecerá um único
proprietário para cada ação e cada ação ordinária confere a seu titular 1
(um) voto nas Assembleias Gerais. § 2º A titularidade das ações será
comprovada pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro
de Ações da Companhia. §3ºA Companhia está autorizada a emitir deErQWXUHVHSDUWHVEHQH¿FLiULDVQRVWHUPRVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLgente. §4º A Companhia, nos termos da lei, poderá adquirir ações de
sua emissão para manutenção em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas
as normas legais e demais disposições aplicáveis. Capítulo III – Governança da Companhia – Artigo 6º São órgãos da Companhia: I – a

Assembleia Geral; II a Diretoria Executiva; e III – o Conselho Fiscal.
Seção I – Assembleia Geral – Artigo 7º A Assembleia Geral é órgão
deliberativo e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao
objeto da Companhia, bem como tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 8º A Assembleia
Geral, com as funções e atribuições previstas em lei, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do
artigo 132 da Lei de Sociedade por Ações e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. §1º A Assembleia Geral será
ordinária ou extraordinária conforme a matéria sobre a qual versar. A
Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local,
data e hora, e instrumentadas em ata única. §2º Os administradores
deverão colocar à disposição dos acionistas, em até 15(quinze) dias
antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária, os seguintes documentos: (i) relatório da administração sobre os
QHJyFLRVVRFLDLVHRVSULQFLSDLVIDWRVDGPLQLVWUDWLYRVGRH[HUFtFLR¿QGR LL FySLDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV LLL RSDUHFHUGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVHKRXYHU LY RSDUHFHUGRFRQVHOKR¿VFDOLQFOXVLve votos dissidentes, se houver; e (v) demais documentos pertinentes a
assuntos incluídos na ordem do dia. Artigo 9º A Assembleia Geral
poderá ser convocada por qualquer membro da Diretoria, ou, em sua
falta, pelas pessoas indicadas de acordo com os artigos 123 e 124 da
Lei n. 6.404/76, desde que, em qualquer hipótese, com antecedência
mínima de 8 (oito) dias úteis, em primeira convocação e 5 (cinco) dias
úteis, em segunda convocação. §1º A convocação da Assembleia Geral
Ordinária far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no
mínimo, contendo, além do local, a data e hora da assembleia, a ordem
do dia e, no caso de reforma do Estatuto Social, a indicação da matéria.
§2º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será
considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os
acionistas, dispensando-se a convocação prévia. Artigo 10 A Assembleia Geral somente será instalada, em primeira convocação, com a
presença de acionistas representando, no mínimo, 1/4 (um quatro) do
capital votante da Companhia, e, em segunda convocação, com a presença de acionistas representando qualquer número de ações com direito a voto. §1º A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto social somente será instalada, em primeira
convocação, com a presença de acionistas representando, no mínimo,
2/3 (dois terços) do capital com direito a voto, e, em segunda convocação, com a presença de acionistas representando qualquer número de
ações com direito a voto. §2º Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador, constituído na forma do §1º
do art. 126 da Lei de Sociedade por Ações, desde que o instrumento de
procuração tenha sido depositado na sede da Companhia até 24 (vinte
e quatro) horas antes da hora marcada para a realização da Assembleia
Geral. Artigo 11 Antes de abrir-se a assembleia, os acionistas assinarão
o “Livro de Presença”, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que forem
titulares. Artigo 12 A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor
Presidente da Companhia, ou, na sua ausência, por qualquer acionista
eleito pelos acionistas presentes. §1º O presidente da Assembleia Geral
escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Artigo 13 Compete privativamente à Assembleia Geral, além das outras atribuições que lhe
VHMDP DWULEXtGDV SRU OHL L  ¿[DU D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD
Companhia; (ii) eleger e destituir os membros da Diretoria e do ConseOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDTXDQGRLQVWDODGR LLL ¿[DUDUHPXQHUDomR
global anual dos membros da Diretoria, assim como, a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado; (iv) tomar, anualmente, as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLras; (v) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; (vi) deliberar sobre o aumento ou redução do capital social, fora do limite do capital autorizado; (vii) deliberar sobre qualquer
UHHVWUXWXUDomR¿QDQFHLUDHQYROYHQGRGLUHWDRLQGLUHWDPHQWHD&RPSDnhia; (viii) deliberar sobre eventual pedido de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia ou requerimento de sua falência; (ix) deliberar o teor do voto a ser proferido pela Companhia em assembleias
gerais ordinárias e/ou extraordinárias, reuniões prévias de acionistas
ou quotistas, reuniões de sócios, e/ou em qualquer outra reunião de
sociedades das quais a Companhia venha a ser titular de participação
societária; (x) alteração do plano de investimento da Companhia; (xi)
autorizar a assinatura de contratos de qualquer natureza com impacto
¿QDQFHLURVXSHULRUD5 GH]PLOK}HVGHUHDLV PRQWDQWHHVWHTXHVHUiDWXDOL]DGRDR¿QDOGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDOSHODYDULDção do IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por índice
que venha a substituí-lo em caso de sua extinção; (xii) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento e desinvestimento, bem como
acompanhar sua execução; (xiii) autorizar a aquisição das ações da
Companhia para permanência em tesouraria e sua posterior alienação
ou cancelamento; (xiv) autorizar a Companhia a prestar garantias a
obrigações de terceiros; e (xv) deliberar sobre qualquer matéria que lhe
seja submetida pela Diretoria. Artigo 14 As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria absoluta das ações com direito
a voto, salvo disposição em contrário estabelecida no Acordo de Acionistas e, ainda, nas hipóteses previstas nos parágrafos deste Artigo 14.
§1º As seguintes deliberações dependerão de aprovação de 60% (sessenta por cento) das ações com direito a voto: (i) alteração ou reforma
do Estatuto Social; (ii) fusão, cisão, transformação, incorporação de
outra sociedade, ou de ações envolvendo a Companhia, bem como,
transferência de parte substancial dos ativos da Companhia que gere a
descontinuidade de suas atividades; (iii) participação da Companhia
em grupos de sociedades; (iv) redução ou aumento do dividendo obrigatório; (v) dissolução da Companhia; (vi) criação de debentures e
SDUWHV EHQH¿FLiULDV Artigo 15 Todas as deliberações da Assembleia
Geral constarão de ata, a qual deverá ser assinada pelos acionistas presentes à reunião e, posteriormente, transcrita no respectivo livro. Artigo 16 Aplicar-se-á o dispositivo Leide Sociedade por Ações, no tocante a matérias que dão direito de retirada ao acionista dissidente e a
forma de reembolso do valor de suas ações, bem como nos casos de
resgate e amortização das ações. Seção II – Diretoria – Artigo 17 A
Diretoria é órgão de gestão e representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos necessários para assegurar seu regular
funcionamento. A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores indicados pelos Acionistas. §1º Compete: (i) ao Diretor Presidente, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições: (a) coordenar as
ações da Diretoria; (b) organizar, dirigir e controlar a gestão global das
unidades da Companhia, exercendo acompanhamento e análise da performance individual de cada empreendimento, de forma a garantir os
objetivos da Companhia; (c) representar e promover a Companhia perante a comunidade; (d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
(e) tomar decisões de caráter de urgência de competência da Diretoria,
“ad referendum” desta; (f) representar a Companhia em assembleias
gerais de acionistas e/ou de quotistas de sociedades que a Companhia
seja acionista ou quotista, ou indicar um Diretor ou um procurador para
representá-lo; e (g) exercer as demais atribuições que lhe foram conferidas por este Estatuto Social e pela Assembleia Geral; (ii) ao Diretor
Financeiro, incluindo-se, mas não limitadas às seguintes atribuições:
(a) manter a relação da Companhia com bancos, seguradoras, investiGRUHVH[LVWHQWHVHSRWHQFLDLV E SUHVHUYDUDLQWHJULGDGH¿QDQFHLUDGD

Companhia, controlando a exposição a devedores e monitorando a
rentabilidade dos ativos da Companhia; (c) manter os ativos da Companhia devidamente segurados; (d) gerenciar e liderar as equipes de
tesouraria e de contabilidade; (e) dirigir e liderar a administração e
JHVWmR GDV DWLYLGDGHV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV
LQFOXLQGRDDQiOLVHGHLQYHVWLPHQWRVHGH¿QLomRGRVOLPLWHVGHH[SRVLomRDULVFR I SURSRUHFRQWUDWDUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVRSHUDo}HV GH WHVRXUDULD H RXWUDV RSHUDo}HV ¿QDQFHLUDV J  HVWUXWXUDU R
SODQHMDPHQWR H FRQWUROH ¿QDQFHLUR H WULEXWiULR K  DFRPSDQKDU RV
trabalhos de consolidação das informações contábeis da Companhia, a
¿PGHDVVHJXUDUDFRUUHWDGHPRQVWUDomRGHVXDVLWXDomR¿QDQFHLUD L 
planejar e elaborar o orçamento da Companhia; (j) prover à companhia
DVRSo}HVGH¿QDQFLDPHQWRPDLVYDQWDMRVDVSDUDDWHQGHUVXDVQHFHVVLdades de investimentos; (k) planejar e gerenciar as despesas com impostos da Companhia; (l) zelar pela otimização da estrutura de capital
da Companhia. §2º 2PDQGDWRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDVHUiXQL¿FDdo de 2 (dois) anos, admitida a reeleição.Terminado o prazo do mandato, os membros da Diretoria permanecerão nos cargos até a posse dos
sucessores. §3º$UHPXQHUDomRJOREDOGD'LUHWRULDVHUi¿[DGDSHOD$Vsembleia Geral, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação. §4º O exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, do titular, ou pelo término do mandato, se não
KRXYHUUHFRQGXomR$UHQ~QFLDWRUQDVHH¿FD]HPUHODomRj&RPSDnhia, desde o momento em que esta conhecer da comunicação escrita
do renunciante, produzindo efeitos perante terceiros de boa-fé após o
seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e publicação. §5º Em caso de impedimento permanente de qualquer membro
Diretoria, será convocada Assembleia Geral para eleição do respectivo
VXEVWLWXWRQRSUD]RGH GH] GLDV~WHLVFRQWDGRVGDYHUL¿FDomRGD
vacância. Artigo 18 A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente. §1º As reuniões da Diretoria serão convocadas com antecedência mínima de 8
(oito) dias úteis, em primeira convocação e 5 (cinco) dias úteis, em
segunda convocação, por comunicação enviada pelo Diretor Presidente. §2º $FRQYRFDomRGD'LUHWRULDGHYHUiHVSHFL¿FDUORFDOGDWDHKRUirio da reunião, todos os assuntos que serão discutidos e votados, juntamente com a cópia de todos os documentos de suporte aos referidos
assuntos. §3º As convocações da Diretoria poderão ser feitas por meio
de carta registrada, correio eletrônico, via fac-símile ou pessoalmente,
FRPSURWRFRORGHUHFHELPHQWRRXTXDOTXHURXWUDIRUPDTXHFRQ¿UPH
seu recebimento. §4º Independentemente das formalidades relativas à
convocação previstas, considerar-se-á regular reunião a que comparecer todos os membros da Diretoria. Artigo 19 As reuniões da Diretoria
instalar-se-ão com a presença da unanimidade de seus membros, em
primeira convocação, ou com qualquer número, em segunda convocação. §1º Será permitido a qualquer membro da Diretoria comparecer às
reuniões por vídeo ou teleconferência ou fazer-se representar nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante procuração escrita, desde
que o instrumento de procuração tenha sido depositado na sede da
Companhia até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para a
realização da reunião. Artigo 20 Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, a Assembleia Geral e este Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da
Companhia, inclusive: (i) executar e coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, zelando pela observância da Lei, deste
Estatuto Social, das deliberações da Assembleia Geral; (ii) convocar as
Assembleias Gerais quando julgar conveniente, ou no caso do artigo
123 da Lei de Sociedade por Ações; (iii) constituir procuradores em
nome da Companhia; (iv) elaborar os planos de negócios, os orçamentos anuais ou plurianuais da Companhia, e submetê-los à Assembleia
Geral; (v) elaborar e submeter a Assembleia Geral o relatório da DireWRULDHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHFDGDH[HUFtFLRDFRPSDQKDGRV
do relatório dos auditores independentes e da proposta de aplicação dos
lucros apurados no exercício anterior; (vi) manter os Acionistas informados sobre as atividades da Companhia e de suas controladas, bem
como sobre o andamento de suas operações; (vii) representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, respeitadas as disposições previstas neste Estatuto Social, nos limites de suas atribuições;
YLLL DVVLQDUFRQWUDWRVFRQWUDLUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVDOLHQDU
adquirir, hipotecar, ou, de qualquer modo, onerar bens da sociedade,
móveis, imóveis e outros direitos, respeitadas as disposições previstas
neste Estatuto Social, respeitadas as restrições previstas no Artigo 13,
incisos (xi); (ix) abrir, encerrar e movimentar contas bancárias e de
investimento; e (x) exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam
conferidas pela Assembleia Geral. Artigo 21 As deliberações da Diretoria serão tomadas pela unanimidade dos membros, salvo disposição
em contrário estabelecida no Acordo de Acionista. §1º Todas as deliberações da Diretoria constarão de ata, a qual deverá ser assinada pelos
'LUHWRUHV¿VLFDPHQWHSUHVHQWHVjUHXQLmRHSRVWHULRUPHQWHWUDQVFULWD
no respectivo livro, devendo os votos que foram proferidos por diretores que tenha, participado da reunião remotamente constar da ata e a
cópia do respectivo fac-símile ou correio eletrônico contendo seu voto,
conforme o caso, ser juntado ao livro logo após a transcrição da ata. §2º
Em caso de empate nas deliberações da Diretoria, a respectiva matéria
será submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, a ser
convocada, por qualquer dos Diretores, no prazo máximo de 5 (cinco)
GLDV~WHLVDFRQWDUGDYHUL¿FDomRGDFRQWURYpUVLDArtigo 22 A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente,
em quaisquer atos ou negócios jurídicos, ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, nos
atos de aquisição, alienação ou oneração de bens e direitos da sociedade, bem como nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios
sociais, tais como a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras
de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos e, em geral,
quaisquer outros documentos ou atos que importem responsabilidade
ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para
com terceiros, e ainda, o aceite, o endosso e o aval de documentos
cambiais, duplicatas ou outros títulos de crédito, serão obrigatoriamente praticados por (i) 2 (dois) diretores em conjunto; (ii) 1 (um) Diretor
HPFRQMXQWRFRP XP SURFXUDGRUFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVQRPHDdo na forma prevista neste Estatuto Social; ou (iii) 2 (dois) procuradoUHVFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVQRPHDGRVQDIRUPDSUHYLVWDQHVWH(VWDWXto Social. §1º As procurações em nome da Companhia serão outorgadas
pelos 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto. §2º Exceto nos casos de
representação judicial ou similar, em que seja da essência do mandato
o seu exercício até o encerramento da questão ou do processo, todas as
demais procurações serão por prazo certo não superior a 1 (um) ano, e
WHUmRSRGHUHVOLPLWDGRVjVQHFHVVLGDGHVGR¿PSDUDTXHIRUHPRXWRUgadas. §3º A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um)
'LUHWRUFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVQRVVHJXLQWHVDWRV L UHSUHVHQWDomR
da Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da
qual participe; (ii) representação da Companhia em juízo; e (iii) prática
de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições
públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do
Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma
natureza. §4º A Assembleia Geral poderá autorizar a prática de atos
HVSHFt¿FRVTXHYLQFXOHPD&RPSDQKLDSHODDVVLQDWXUDGHDSHQDVXP
Diretor. §5º Quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que
dependam de prévia autorização da Assembleia Geral a sua outorga
¿FDUiH[SUHVVDPHQWHFRQGLFLRQDGDjREWHQomRGHVVDDXWRUL]DomRTXH
deverá ser mencionada em seu texto. §6º São expressamente vedados,

sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, (i) os atos praticados pelos Diretores com violação das regras deste Estatuto Social;
(ii) os atos de qualquer dos Diretores ou procuradores, que envolveram
a Companhia em obrigações relativas a negócios e/ou operações estranhos ao seu objeto social. §7º São vedadas as concessões de garantias
HPIDYRUGHWHUFHLURVWDLVFRPR¿DQoDVDYDLVHQGRVVRVRXRXWUDVJDrantias quaisquer, salvo na hipótese de concessão de garantias às empresas subsidiárias, controladas, coligadas ou empresas do mesmo
grupo das acionistas, quando deverão ser previamente aprovadas pela
Assembleia Geral. Seção III – Conselho Fiscal – Artigo 23 A Companhia tem um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que
será instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas, na forma
da Lei de Sociedade por Ações, e terá as atribuições, competências,
UHVSRQVDELOLGDGHVHGHYHUHVGH¿QLGRVQDOHLArtigo 24 Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e
3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Cada um dos seus
membros perceberá honorários correspondentes a um décimo da remuQHUDomR¿[DTXHHPPpGLDIRUDWULEXtGDDFDGD'LUHWRU§1º A pose dos
membros do Conselho Fiscal nos respectivos cargos se dará mediante
assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro, sendo a posse
condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. §2º Os
membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito à rePXQHUDomR¿[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU§3º Os memEURV GR FRQVHOKR ¿VFDO H VHXV VXSOHQWHV H[HUFHUmR VHXV FDUJRV DWp D
primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição,
e poderão ser reeleitos. Artigo 25 Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal exercerá as atribuições e poderes conferidos pela lei, bem
como estabelecerá, por deliberação majoritária, o respectivo regimento
interno. Artigo 26 As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros e constarão de atas
lavradas em livro próprio. Capítulo IV – Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Resultado – Artigo 27 O exercício social inicia-se a 1º (primeiro) de janeiro e encerrar-se-á a 31 (trinta e um) de
dezembro de cada ano. §1º $R¿PGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDOD'LUHWRULD
fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as dePRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFDEtYHLVTXHVHUmRVXEPHWLGRVj$VVHPEOHLD
Geral Ordinária. Artigo 28 Do resultado do exercício, serão deduzidos,
antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão
para o imposto de renda. Artigo 29 Juntamente com as demonstrações
¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLRD'LUHWRULDDSUHVHQWDUij$VVHPEOHLD*HUDO
para aprovação, proposta sobre a integral destinação do lucro líquido
do exercício que remanescer após as seguintes deduções ou acréscimos, realizadas decrescentemente e nessa ordem: (i) 5% (cinco por
certo) para a formação da Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) importância destinada à formação de
Reservas para Contingências e reversão da mesma reserva formada em
exercícios anteriores; (iii) a parcela correspondente a, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido, destinada aos acionistas;
§1º Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a
Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. §2º O dividendo obrigatório não
será pago no exercício em que a Diretoria informar à Assembleia Geral
2UGLQiULD VHU HOH LQFRPSDWtYHO FRP D VLWXDomR ¿QDQFHLUD GD &RPSDnhia, sendo certo que o Conselho Fiscal, se em exercício, proferirá parecer sobre essa informação. Os dividendos assim retidos serão pagos
TXDQGRDVLWXDomR¿QDQFHLUDSHUPLWLU§3º Nos termos do Artigo 190, da
Lei de Sociedade por Ações, a Assembleia Geral Ordinária que aprovar
as contas do exercício social poderá determinar a distribuição de parte
do resultado do exercício social, após os ajustes do Artigo 189 da Lei
de Sociedade por Ações, aos administradores da Sociedade, a título de
participação nos lucros. Artigo 30 A Diretoria poderá levantar balanços semestrais ou trimestrais e submeter à autorização da Assembleia
Geral o pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos à
conta do lucro apurado no período. Capítulo V – Liquidação – Artigo
31 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou
por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho
)LVFDOSDUDRSHUtRGRGDOLTXLGDomRHOHJHQGRVHXVPHPEURVH¿[DQGR
lhes as respectivas remunerações. Capítulo VI – Arbitragem e Mediação – Artigo 32 Toda e qualquer controvérsia que surgir da interpretação ou cumprimento de Lei, deste Estatuto Social e/ou demais
normas internas da Companhia, envolvendo apenas seus Acionistas (na
condição de administradores ou não), ou estes (na condição de administradores ou não) e a Companhia, ou ainda a Companhia e/ou Acionistas e o(s) administrador(es) não Sócios, será resolvida por Arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, a ser conduzida no idioma português,
devendo ser administrada pela Câmara de Arbitragem Empresarial –
Brasil (“CAMARB”) www.camarb.com.br, com sede na Av. do Contorno, 6594, 3º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30110-044,
de acordo com as normas procedimentais previstas no Regulamento de
Arbitragem da referida instituição. §1º A Arbitragem terá sede em Belo
Horizonte, e deverá ser julgada por um Tribunal Arbitral composto por
três árbitros, cabendo a cada parte a indicação de um árbitro e aos árbitros eleitos pelas partes à indicação do terceiro que será o Presidente do
Tribunal Arbitral. Aplica-se, no que couber, o regulamento da CA0$5%YLJHQWHjpSRFDGRFRQÀLWRTXDQWRDRSURFHGLPHQWRGHHOHLomR
dos árbitros. §2º Se o valor do litígio submetido à Arbitragem pelas
Partes for inferior a R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), as partes acordam, desde já, que o procedimento arbitral será submetido a um árbitro único, eleito também na forma prevista no Regulamento de Arbitragem da CAMARB. §3º A arbitragem será
H[FOXVLYDPHQWHGHGLUHLWRHGHYHUiVHUFRQGX]LGDVREFOiXVXODFRQ¿dencialidade. §4º Nos casos em que se faça necessária a intervenção de
natureza subsidiária ou complementar do Poder Judiciário para asseguUDUDH¿FiFLDGDMXULVGLomRDUELWUDOLQFOXVLYHHPUHODomRDWXWHODVGH
urgência anteriores à constituição do Tribunal Arbitral, ou ainda para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução deste Estatuto
Social que, conforme Lei 9.307/96, não possam ser submetidas à ArbiWUDJHP¿FDHOHLWRRIRURGDFRPDUFDGH%HOR+RUL]RQWH§5º Se a companhia ou o acionista for demando por terceiro perante a jurisdição
estatal, e havendo a possibilidade de ação regressiva em relação à companhia e/ou acionista, fundada em disposição estatutária, é facultado ao
interessado proceder à denunciação da lide, hipótese em que não terá
vigência a cláusula compromissória. Artigo 33$V3DUWHVHPFRQÀLWR
poderão optar, ainda antes de instituída a Arbitragem, pela utilização da
Mediação, a qual seguirá as regras procedimentais, inclusive quanto à
escolha do Mediador, do Regulamento de Mediação da CAMARB.
Capítulo VII – Disposições Finais – Artigo 34 Os Acionistas e Diretores da Companhia obrigam-se a observar eventuais Acordos de Acionistas existentes, arquivados na sede da Companhia, conforme o Artigo
118 da Lei de Sociedade por Ações. §1º O Presidente da Assembleia
Geral deverá declarar nulo e não válido qualquer voto ou deliberação
que a qualquer título, venha a ser adotado em desacordo com as disposições constantes dos eventuais Acordos de Acionistas. Artigo 35 Os
casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo om o que preceitua a Lei de Sociedade por
Ações. Belo Horizonte/MG, 04 de dezembro de 2019. Acionistas:
Everest Consultoria Ltda CNPJ 17.167.741/0001-64 Eduardo Gribel
Homem de Castro. MCA Gribel Negócios Imobiliários Ltda - CNPJ
26.415.649/0001-67 - Alexandre Gribel Homem de Castro. Visto do
Advogado: Ana Virgínia de Freitas Lopes Cruz OAB/MG nº107.419.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SENADOR FIRMINO
CNPJ: 20.352.712/0001-87 – EXTRATO DE CONVOCAÇÃO - O
SAAE de Senador Firmino torna pública a convocação do candidato
Dairo Cabral de Oliveira – Operador de Estação, aprovado no processo de seleção simplificada 002/2020. Prazo final para apresentação do candidato: 03/07/2020. Eli Arlindo Fernandes Moreira. Diretor
Presidente.

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ELÓI MENDES, MINAS GERAIS.
Extrato de Ata de Registro de Preços. Origem: Pregão nº 7/2020.
Processo 18/2020. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos/vedação, tubos e conexões. Valor total: R$ 1.656,00. Detentora do registro: HIDROGERAIS COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI. CNPJ:
34.640.774/0001-07. Vigência da ARP: 16/06/2020 a 16/06/2021.
Naiara Ozelani Pereira – Diretora do SAAE.

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ELÓI MENDES, MINAS GERAIS
Extrato de Ata de Registro de Preços. Origem: Pregão nº 7/2020. Processo 18/2020. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos/vedação,
tubos e conexões. Valor total: R$ 10.060,00. Detentora do registro:
GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI. CNPJ:
31.795.006/0001-26. Vigência da ARP: 16/06/2020 a 16/06/2021.
Naiara Ozelani Pereira – Diretora do SAAE.

SAAE GUANHÃES - MG
Extrato de convênio 001/2020 – Objeto: Parceria em obra ampliação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em
ruas do bairro Nações. Convenente: Andrea de Leão Coelho, Adriana
de Leão Coelho, Mucio Leão Coelho Júnior. Vigência 18/06/2020 a
31/12/2020. Guanhães, 26/06/2020.
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